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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم  الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
ى ُهللا َصلَّ -َقاَل َرُسوُل للااَِّ " قال: فیقول الحافظ ابن رجب في شرح حدیث أبي سعید، ،أما �عد

الِجَباِل َشَعَف  ِبَها -تَِّبعُ یَ أو: -َبُع ُیوِشُك َأْن َ�ُكوَن َخْیَر َماِل الُمْسِلِم َغَنٌم َیتْ «: -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
 ."»َوَمَواِقَع الَقْطِر، َ�ِفرُّ ِبِدیِنِه ِمَن الِفَتنِ 

دیث إال ولیس في الح ب البخاري على أن الفرار من الفتن من الدین،بوَّ ( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
حال، اإلشعار �فضل من �فر بدینه من الفتن، لكن لما جعل الغنم خیر مال المسلم في هذه ال

ر مال (لكن لما جعل الغنم خی، عل من خصال اإلسالم، واإلسالم هو الدین)دل على أن هذا الف
واألجر ال شك أنه مرتبط  والفضل یترتب علیه أجر، �عني أفضل أمواله، )خیر مال(، المسلم)
الم واإلس دل على أن هذا الفعل من خصال اإلسالم، ،خیر مال المسلم في هذه الحال(�الدین. 

 .)هو الدین
طاء جه في أول الجهاد من روا�ة الزهري، عن عمن داللة هذا الحدیث الذي خرَّ  (وأصرح: قال

هللا  صلى-بن یز�د، عن أبي سعید قال: قیل: �ا رسول هللا! أي الناس أفضل؟ فقال رسول هللا 
 مؤمن في«، قالوا: ثم َمن؟ قال: »مؤمن �جاهد في سبیل هللا بنفسه وماله«: -علیه وسلم

را�ط ال، ولیس في هذا الحدیث ذ�ر الفتن). »هللا و�دع الناس من شره ِشعب من الشعاب یتقي
�عني أصرح  ،فیه شيء من الغموض -َرِحَمُه هللاُ -بین الحدیث والترجمة عند الحافظ ابن رجب 

ار صلتحصینه من الخلل  امنه ما قاله غیره من الشراح أنه لما �ان الفرار �الدین وقا�ة له وسببً 
 لفرار من الدین.صار هذا ا، اینً دِ 

 ..........  طالب:
 ین في الشروح األخرى.نعم. هذا بُ 

ا؟ : أي المؤمنین أكمل إ�مانً -صلى هللا علیه وسلم-(وخرجه أبو داود، وعنده: سئل النبي 
رمذي، فذ�ره. وهذا فیه داللة على أن االعتزال عن الشر من اإل�مان. وفي المسند وجامع الت

س خیر النا« :-صلى هللا علیه وسلم- ز�ة قالت: قال رسول هللاعن طاوس، عن أم مالك البه
 و�ؤدي حقه، ورجل آخذ �عنان فرسه في سبیل ،�عبد ر�ه ،رجل معتزل في ماله :في الفتنة

خرجه الحاكم.  -صلى هللا علیه وسلم-وروي عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي  .»هللا
 أظلتكم فتن«ا: حدیث أبي هر�رة مرفوعً  ج الحاكم أ�ًضا منوروي عن طاوس مرسًال. وخرَّ 

 كقطع اللیل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة �أكل من ِرسل غنمها، ورجل من وراء
والحدیث األول حدیث ، وقد وقفه �عضهم). »�عنان فرسه �أكل من فيء سیفهآخذ الدروب 

 . »ورجل آخذ �عنان فرسه في سبیل هللا« مالك:
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و�ذا �ان  المسألة مفترضة في وقت فتن، لى ما جاء في الحدیث هنا،اآلن الوقت وقت فتن ع
 ،والرا�ة متمیزة، »ورجل آخذ �عنان فرسه في سبیل هللا«: �ما هو في هذا الحدیث االجهاد قائمً 

ذا خیر الناس في الفتنة ه، »ورجل آخذ �عنان فرسه« ،-َجلَّ وَعال-وهذا مجاهد لیعلي �لمة هللا 
هل یتصور أن �قوم جهاد شرعي في زمن فتنة ال  نه �جاهد في زمن الفتنة.ما یدل على أ وهذا،

أو أنه ینصر الحق و�جاهد إلعالء �لمة هللا ولو �ان هناك فئات وطوائف  یدرى ما حقیقتها؟
 »رجل معتزل في ماله �عبد ر�ه و�ؤدي حقه«نعم  ألنه مثل هذه األمور، و�ذا �موجون في الفتن؟
 . هذا ظاهر ما فیه إشكال

وم ال یتبین لعم والفتنة قد ال یتبین المحق من المبطل فیها، لكن المسألة مفترضة في زمن فتنة،
علیِه -ى من �تاب هللا وسنة نبیه ما فیه شك أنهم من تروَّ فأما �النسبة لخواص الناس  الناس،

المُ  الُة والسَّ  م منها.و�عص ،لفتنونظر إلى حقائق األمور �البصیرة الثاقبة قد �سلم من هذه ا -الصَّ
أنجى الناس منها صاحب « وهنا �قول: في زمن فتنة، »رجل آخذ �عنان فرسه في سبیل هللا«لكن 

. »ورجل من وراء الدروب آخذ �عنان فرسه �أكل من فيء سیفه سل غنمها،شاهقة �أكل من رِ 
بین لفتن التي یتأو ا �عني الجهاد في زمن الفتن هل المراد بها الفتن التي ال یتبین فیها الحق،

 لكن. ألنه قد �قتل من ال �ستحق القتل الفتن التي ال یتبین فیها الحق �یف �جاهد؟ ؟فیها الحق
له  ألنه إذا لم یتبین له الحق ال �جوز على هذا؛ ال بد أن �كون محموالً  التي یتبین فیها الحق؟

 قتل بهذه الذر�عة.أن �خوض غمار مثل هذه الفتن و�قتل أو �ُ 
 ..........  طالب:

في الظرفیة هذه یدل على أنه واقع فیها ، »في الفتنة«، »خیر الناس في الفتنة« على �ل حال:
 في الظرف هي محیطة �ه �غیره.

 ..........  طالب:
 .والجهاد في مكان ال فتنة فیه ،�عني فتنة في موطن

 ..........  طالب:
 و�نتقل إلى ،ذا البلد التي تموج فیه الفتن�عني یتجنب ه »ورجل آخذ �عنان فرسه في سبیل هللا«

  ؟فیه شيء. وال یلزم أن �كون فیه فتن ،بلد آخر �سعى فیه إلى إعالء �لمة هللا
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 نعم.  هذا واضح. ال،
 ..........  طالب:
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من الناس یدخل  الكن �ثیرً  ،اآلن فیه قتال في األرض و�ین المسلمین وفي بالد المسلمین .نعم
 ایانً وقد �قاتل أح تل،قتل وال یدري فیما قُ وال یدري من �َ  ،قتلقد �قتل وقد �ُ  فیه على غیر بینة،

ذا ألن الفتن إ جد في هذا المكان الذي فیه هذه الفتنة فاضطر إلى القتال؛إنما وُ  على غیر غا�ة،
 . قامت وأظلت الناس ال شك أنه تعمى فیها البصائر

 ..........  طالب:
 �عني ممن تبرأ الذمة بتقلیده. نعم. وتبرأ ذمته بهذه الفتوى،

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 وهذا واضح. الفتنة في جهة والجهاد في جهة، �عني أن الجهة منفكة،

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 الواو ال تقتضي الترتیب. ال العطف،

ذي (فهذه الروا�ات المقیدة �الفتن تقضي على الروا�ات المطلقة. وحدیث أبي سعید ال: قال
حمن، جه البخاري هنا لم ُ�خرجه مسلم. وقد روي عن مالك، عن ز�د بن أسلم، عن عبد الر خرَّ 

. وروي عن �حیي بن سعید، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عن أبي سعید، وهو وهمٌ 
لى هللا ص-قاله الدارقطني. فقوله  ؛في إسناده وهمٌ  �ر نهارٍ ن أبي سعید، وذِ دي، عنهار العبْ 

- النبيتقر�ب منه للفتنة، وقد وقع ذلك في زمن عثمان �ما أخبر �ه  »یوشك«: -علیه وسلم
المُ -، وهذا من جملة أعالم نبوته -صلى هللا علیه وسلم الُة والسَّ   .-علیِه الصَّ

ها مسلم حینئذ؛ ألن المعتزل عن الناس �الغنم �أكل من لحومو�نما �ان الغنم خیر مال ال
جبال ونتاجها، و�شرب من ألبانها، و�ستمتع �أصوافها �اللبس وغیره، وهي ترعى الكأل في ال

 إلبل أو في�عني هي ال توجد في ا، د المیاه، وهذه المنافع والمرافق ال توجد في غیر الغنم)وترِ 
  ؟البقر

 ..........  طالب:
  ؟هو ما

 .البقر طالب:
  ؟فیهاماذا 

 ..........  طالب:
 �صیر المعول على الغنم والبقر ز�ادة. طیب غنم و�قر، ما یلبس منها،
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هي و  »یتبع بها شعف الجبال«ولهذا قال:  وهذه المنافع والمرافق ال توجد في غیر الغنم؛(
 .ا الكأل)ألنه �جد فیه ؛»طرمواقع القو «رءوسها وأعالیها، فإنها تعصم َمن لجأ إلیها من عدو. 

 ..........  طالب:
 نعم. 

 ..........  طالب:
 الفدادینوأما �النسبة لإلبل فالغلظة  ال هي أولى من غیرها ألنه جاء مدحها وجاء من اقتناها،

 أصحاب اإلبل..
 ..........  طالب:

 مع أنه جاء أنها مفضولة �النسبة للغنم. في اإلبل مثًال،
مه والماء فیشرب منها و�سقي غنمه وترعى غنألنه �جد فیها الكأل  »ع القطرومواق«(: �قول

: �قول -صلى هللا علیه وسلم-هزي سمع النبي من الكأل. وفي مسند البزار، عن ِمخول البَ 
 !)»فیه غنم بین السجدتینخیر المال سیأتي على الناس زمان «

 .»بین مسجدین«عندي  طالب:
 .»المسجدین«لى في مسند أبي �ع: وهنا �قول

 .فیه هذا وفیه هذا �عني مكان السجود،، )»غنم بین السجدتین«(
و�لبس من  ،و�شرب من ألبانها ،الشجر وترد الماء، �أكل صاحبها من ِرسلها تأكل من«( 

 مع أن الحدیث فیه، )»، والفتن ترتكس بین جراثیم العرب-أو قال: من أصوافها-أشعارها 
 .ضعف

ن عبادة بن الصامت من قوله. وواحد الجراثیم: جرثومة، وهي أصل (وروي هذا المعنى ع 
 ي هي أصل الو�اء،ما �سمع الناس الجرثومة اآلن الت �عني ،جرثومة أصل الشيء، الشيء)

 �عني ما هو �اسم، جرثوم. أبو ثعلبة الخشني اسمه: جراثیم العرب أصولهم �ما هو معلوم.
وأنه أصل  ،لكنه على استعماله األصل �حسن، لیس المتعارف علیه أنه اسم ما هو �طیب،

  ولذلك سموا �ه.؛ ًئاما یرون فیه شی ،الشيء
ال لئ ؛(وفي هذا داللة على أن من خرج من األمصار فإنه �خرج معه بزاد وما ُ�قتات منه)

 ال بد أن �حتاط لنفسه. یهلك من الجوع أو من العطش، �عرض نفسه إلى التهلكة،
خشیة على دینه من الوقوع في الفتن، فإن من  ؛، �عني: یهرب»ن الفتن�فر بدینه م«(وقوله: 

خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم �سلم دینه من اإلثم، إما �قتل معصوم أو أخذ مال 
معصوم أو المساعدة على ذلك �قول ونحوه، و�ذلك لو غلب على الناس من یدعوهم إلى 

خشیة الفتنة علیه  ؛نه. وقد مدح هللا من فر بدینهن الفرار مالدخول في �فر أو معصیة حسُ 
َ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف}{َوِ�ِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َ�ْعُبُدوَن ِإالَّ  :حكا�ة عن أصحاب الكهف-فقال    للااَّ
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 -صلى هللا علیه وسلم-هللا  ]. وروى عروة، عن ُ�رز الخزاعي قال: سأل رسولَ ١٦[الكهف: 
ا من عرب أو عجم أدخله من یرد هللا �ه خیرً «هذا اإلسالم من منتهى؟ قال: : هل لأعرابيٌّ 
بلى، والذي نفسي «نبي هللا، قال:  ، قال: �ال �ا»تقع فتن �الظلل«، قال: ثم ماذا؟ قال: »علیه

ا �ضرب �عضكم رقاب �عض، وخیر الناس یومئذ رجل یتقي ر�ه بیده لتعودون فیها أساود ُصب� 
 .)»و�دع الناس من شره

 ؟شيء�علق علیه  
 .ال طالب:
 �الم ابن رجب.�جيء  طیب،

ب: جمع ُصبوب، على أن أصله: والصُّ  (األساود: جمع أسود، وهو أخبث الحیات وأعظمها.
ب على ل، وذلك أن األسود إذا أراد أن ینهش ارتفع ثم انصل، ثم ُخفف �رسْ ب �رسول ورسُ ُصبُ 

صلى هللا -الصحیحین عن حذ�فة أن النبي  على وزن ُحبلى. وفي ىیبروى صُ الملدوغ، و�ُ 
تلزم «قال: فإن أدر�ني ذلك؟  ،ذ�ر له الفتن فقال له: فما تأمرني �ا رسول هللا -علیه وسلم

ق فاعتزل تلك الفر«، قال: فإن لم �كن جماعة وال إمام؟ قال: »جماعة المسلمین و�مامهم
وقد اعتزل جماعة من . »لككلها، ولو أن تعض �أصل شجرة حتى یدر�ك الموت وأنت على ذ

  في الفتن في البوادي.الصحا�ة 
كن فتنة �وقال اإلمام أحمد: إذا �انت الفتنة فال �أس أن �عتزل الرجل حیث شاء، فأما إذا لم 

، �ما فاألمصار خیر. فأما سكنى البوادي على وجه العبادة وطلب السیاحة والعزلة فمنهي عنه
صلى هللا  -قال: مر رجل من أصحاب رسول هللا هر�رة في الترمذي وصحیح الحاكم، عن أبي

 وحسنه، فقال: لو اعتزلت الناس من ماء عذب فأعجبه طیبه ة�شعب فیه ُعیین -علیه وسلم
ره، ، فاستأم-صلى هللا علیه وسلم-عب وال أفعل حتى أستأمر رسول هللا وأقمت في هذا الشِّ 

وخرج  .»افضل من صالته في أهله ستین عامً ال تفعل، فإن ُمقام أحد�م في سبیل هللا أ«فقال: 
-بي ، وفیه: أن الن-صلى هللا علیه وسلم-اإلمام أحمد نحوه من حدیث أبي أمامة عن النبي 

یة النصرانیة، ولكني �عثت �الحنیف�لم أ�عث �الیهود�ة وال «قال:  -صلى هللا علیه وسلم
 ، وذ�ر �اقیه �معناه.»السمحة

فقال  ذن لي �السیاحة،ئأمامة أن رجًال قال: �ا رسول هللا! ا داود من حدیث أبيأبو وخرج  
أبي  وفي المسند عن .»إن سیاحة أمتي الجهاد في سبیل هللا«: -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

في و . »علیك �الجهاد، فإنه رهبانیة اإلسالم«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-سعید، عن النبي 
 . »حةال رهبانیة في اإلسالم وال سیا«قال:  -علیه وسلمصلى هللا -مراسیل طاوس، عن النبي 
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ال و  ءقال اإلمام أحمد: لیست السیاحة من اإلسالم في شي وفي المعنى مراسیل أخر متعددة.
لى إفعلها طوائف ممن ُینسب  من ِفعل النبیین وال الصالحین. والسیاحة على هذا الوجه قد

ة جماععرف ذلك. وقد �ان في زمن ابن مسعود  عبادة واجتهاد �غیر علم، ومنهم من رجع لما
ة، تبعا یتعبدون فیه، منهم: عمرو بن و�نوا مسجدً  ،من المتعبدین خرجوا إلى ظاهر الكوفة

ن هم على الكوفة وهدم مسجدهم، وقال: إما أومفضل العجلي، فخرج إلیهم ابن مسعود وردَّ 
 اللة. و�سناده هذا صحیح عنب الضتكونوا أهدى من أصحاب محمد أو تكونوا متمسكین بذنَ 

 الشعبي أنه حكى ذلك. 
، فقال له: رزقه ال یدري من أین �أتیه�أتیه وقد رأى عبد هللا بن غالب الحداني رجًال في فالة 

جنائز، �الجمعة والجماعة وعیادة المرضى وتشییع ال إن هذه األمة لم تؤمر بهذا، إنما أمرتَ 
روي نحو و ج حكایته ابن أبي الدنیا. فیها هذا �له. خرَّ وانتقل من ساعته إلى قر�ة  ،فقبل منه

لك . و�ذههذه الحكا�ة أ�ًضا عن أبي غالب صاحب أبي أمامة الباهلي. خرجها حمید بن زنجو�
ا جرى (كم، سكنى البوادي لتنمیة المواشي واألموال، �ما جرى لثعلبة في ماله فمذموم أ�ًضا)

 .لثعلبة في ماله فمذموم أ�ًضا)
الُة -الذي فیه أنه استأذن النبي  خبر �اطل، لیس �صحیح، ؟صح خبر ثعلبة لكن هل  علیِه الصَّ

المُ   صار �صلي هناك،فثم انشغل عن الصلوات  و�دخل للصلوات، ،في خروجه إلى ماله -والسَّ
شرب قلبه حب المال فصار یبخل �الز�اة ثم أُ  ثم صار یدخل الجمعة فانشغل عنها،

وثعلبة �ما  لكن الخبر ضعیف عند أهل العلم،. في الخبر المعروف إلى آخر ما... المفروضة
َلِئْن  اَهَد للااََّ {َوِمْنُهْم َمْن عَ  :-َجلَّ وَعال-نزل قوله وفیه أُ : �قولون  ،بدري  قال جمع من أهل العلم:
{ َقنَّ دَّ  .اآل�ة ]٧٥[التو�ة:  آَتاَنا ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّ

لغنم بة من اأال هل عسى أحد�م أن یتخذ الصَّ «ا: ة مرفوعً (وفي سنن ابن ماجه، عن أبي هر�ر 
 على رأس میل أو میلین فیتعذر علیه الكأل فیرتفع، ثم تجيء الجمعة فال �شهدها وتجيء

م أعندك ثنتان ، »تجيء جمعة ثالثة« فیه ثالثة:، )»الجمعة فال �شهدها حتى ُ�طبع على قلبه
  ؟ثالث

 .ثنتین طالب:
من ترك ثالث «: ألنه في الحدیث؛ افي السنن �ررها ثالثً  »فال �شهدهاوتجيء الجمعة «نعم. 

 .»جمع متوالیات طبع هللا على قلبه
: ةوخرج حمید بن زنجو�ه من روا�ة ابن لهیع جه الخالل من حدیث جابر �معناه أ�ًضا.(وخرَّ 
لنعمان: ثنا عمر مولى َغفرة أنه سمع ثعلبة بن أبي مالك األنصاري �قول: قال حارثة بن احد

 »حاشیة القر�ة«، )»�خرج الرجل في حاشیة القر�ة«: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 
إذا أكل ما حوله حتى ب إلى أهله، و في غنیمة �شهد الصلوات و�ؤ «(�عني ما قرب منها 
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أل من هذه، فیرتفع حتى ال �شهد �رت علیه األرض قال: لو ارتفعت إلى َردعة هي أعفى وتعذَّ 
إلى  صلوات إال الجمعة، حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت علیه األرض قال: لو ارتفعتُ من ال

من هذه، فیرتفع حتى ال �شهد جمعة وال یدري متى الجمعة حتى �طبع هللا  �ألً ردعة هي أعفى 
 .وخرجه اإلمام أحمد �معناه). »على قلبه

كون خیر مال المسلم غنم یوشك أن �« وهذه األحادیث تدل على أن ما جاء في حدیث الباب: 
 .لئال �طبع على قلبه ؛مشروط �شهود الجمعة، »یتبع بهاش عف الجبال

 -صلى هللا علیه وسلم-(وفي سنن أبي داود والترمذي وغیرهما، عن أبي هر�رة، عن النبي 
، »من سكن الباد�ة جفا«(. »من بدا جفا«: وفي �عض األلفاظ، )»من سكن الباد�ة جفا«قال: 

 صلى هللا-ا �عد هجرته: إنه ملعون على لسان محمد مسعود في الذي �عود أعرابی� وقال ابن 
 ،ال ؟رضم�عوده یزوره إذا  لیس ،ا�عني یرجع أعرابی�  ا �عد هجرته)(�عود أعرابی� ، )-علیه وسلم

 .یرجع
في  -صلى هللا علیه وسلم-(وفي الصحیحین أن سلمة بن األكوع قال: أذن لي رسول هللا 

ى قبل أن ة فلم یزل بها حتذوفي روا�ة للبخاري أن سلمة لما ُقتل عثمان خرج إلى الر�دو. البُ 
ك �ا �موت بلیال نزل المدینة. وفي المسند أن سلمة قدم المدینة فقیل له: ارتددت عن هجرت

، إني سمعت -صلى هللا علیه وسلم-إني في إذن من رسول هللا  ،سلمة؟ فقال: َمعاذ هللا
، »لشعاباموا الر�اح واسكنوا ابدوا �ا أسلم، فتنسَّ «�قول:  -هللا علیه وسلمصلى -رسول هللا 

ما  أنتم مهاجرون حیث«قال: ففقالوا: �ا رسول هللا! إنا نخاف أن �ضرنا ذلك في هجرتنا، 
  .»كنتم

تعت أعشبت القفار فلو اب وفي الطبراني، عن ابن عمر أنه قیل له: �ا أ�ا عبد الرحمن! قد
ن ال شك أن سكن البوادي أصح من سك ا فتنزهت تصح)(فلو ابتعت أعنزً ، ت تصح)ا فتنزهأعنزً 

ألن األجواء في الحواضر ما تسلم من أو�ئة من اجتماع الناس و�ثرتهم وأ�ًضا �ثرة  ؛الحواضر
 . �خالف البراري والقفار ،فضالتهم وأشباه ذلك

البداء غیر أسلم. وأسلم: هي تصح، فقال: لم یؤذن ألحد منا في فا فتنزهت (فلو ابتعت أعنزً 
وقد ترخص �ثیر من الصحا�ة من المهاجر�ن وغیرهم في سكنى  قبیلة سلمة بن األكوع.

الباد�ة، �سعد بن أبي وقاص وسعید بن ز�د، فإنهما لزما منزلهما �العقیق فلم �كونا �أتیان 
ا في �تاب بن أبي الدنیا. خرجه -عز وجل-وال غیرها حتى لحقا �اهلل  ةالمدینة في جمع

العزلة. و�ان أبو هر�رة ینزل �الشجرة وهي ذو الحلیفة. وفي صحیح البخاري، عن عطاء قال: 
ذهبت مع عبید بن عمیر إلى عائشة وهي مجاورة بثبیر فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح 

ال  مكة. وفي روا�ة له قال: فسألنا عن الهجرة، فقالت: -صلى هللا علیه وسلم-هللا على نبیه 
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رسوله مخافة أن �فتن علیه، فأما و�لى لى هللا إهجرة الیوم، �ان المؤمنون �فر أحدهم بدینه 
الیوم فقد أظهر هللا اإلسالم، والمؤمن �عبد ر�ه حیث شاء، ولكن جهاد ونیة. وهذا ُ�شعر �أنها 

لزاو�ة �او�ان أنس بن مالك �سكن �قصره  العتقادها انقطاع الهجرة �الفتح. ؛إنما �انت تبدو
أو استراحة  الكن الذي یتخذ له مقر� ، ور�ما لم �شهدها) ،خارج البصرة، و�ان ر�ما شهد الجمعة

و�نفع �قدر  ،وال جماعات اوال یترك جمعً  ،في فالة فیه ما �غنیه عن الدخول إلى البلد اأو مكانً 
دا جفاء من ب ،اهذا ال شك أنه ال یدخل في نصوص وعید من بد و�نتفع أ�ًضا، ،استطاعته

أما مع القیام �الواجبات ال سیما إذا خشي على دینه فإنه ال یدخل  ،یترتب علیه تضییع الواجبات
 في هذا.
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
  في عهد الصحا�ة .......... طالب:

 هم اعتزلوا لما وجدت الفتن بین المسلمین من مقتل عثمان إلى ما حصل بین علي وأهل الشام،
قحم في و�ذا أُ  واإلنسان ال یدري هل یتخلص من هذه الفتن وال �ستطیع، هذه فتن،ال شك أن 

 �قتل. أن قتل أوال مفر وال محید وال مناص إما أن �ُ ف مواقع الفتن ومواقع الهرج والقتل،
ة. وقد قام �قر�ة ال �قام فیها الجمعة و�ن أقیمت فیها الجماع(وقد نص أحمد على �راهة المُ 

ي جامع ُ�جمع فیه، ثم تر�ه وأقام �مكان ال جمعة فیه. وف من �ان �مصرٍ  ُ�حمل ذلك على
�ة ال قام �قر مُ كالمه إ�ماء إلیه أ�ًضا. وقد ُ�حمل �المه على �راهة التنز�ه دون التحر�م. فأما ال

�قر�ة  نزل؟ فقال:تقال أبو الدرداء لمعدان بن أبي طلحة: أین  جمعة فیها وال جماعة فمكروه.
ال و ما من ثالثة في قر�ة «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-قال له: إن رسول هللا دون حمص، ف

إن الذئب فن وال �قام فیهم الصالة إال استحوذ علیهم الشیطان، فعلیك �الجماعة، بدو ال ُیؤذَّ 
مد: ا. وفي روا�ة ألحخرجه النسائي. وغیره وخرجه أحمد وأبو داود مختصرً . »�أكل القاصیة

 . »فعلیك �المدائن و�حك �ا معدان«
ذئب  إن الشیطان«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وفي المسند أ�ًضا، عن معاذ، عن النبي 

 ة والعامةاإلنسان �ذئب الغنم، �أخذ الشاة القاصیة والناحیة، فإ�اكم والشعاب وعلیكم �الجماع
ن �جوز له أن �عتزل الناس و�كو  نه الفإ�عني إذا لم یوجد السبب ولم توجد الفتن ، )»والمساجد

وقد یتناول ذلك  ذلك في �سله عن صالة الجماعة والذهاب إلى المساجد حیث ینادى بها، اسببً 
  فمثل هذا ال �جوز. ،الجمع

وأمر �سكنى األماكن التي فیها عامة الناس  -وهي البوادي-(فنهى عن سكنى الشعاب 
سر الشعاب في هذا الحدیث �شعاب األهواء ومساجدهم وجماعتهم. وقد روي عن قتادة أنه ف

هذا و�ن �انت  »في شعب من الشعاب �فر بدینه«، المضلة المخالفة لطر�ق الهدي المستقیم)
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من تشعب اآلراء واألهواء هذا ممكن على  »الشعاب«األهواء تتشعب �أر�ابها و�مكن أخذ اللفظ 
(خرجه أبو موسى المدیني عنه  ار.لكن الظاهر من اللفظ أن المراد �ه البراري والقف عد،�ُ 

من «: -صلى هللا علیه وسلم-�إسناده. وفي هذا ُ�عد، و�نما ُفسر بهذا المعنى قول النبي 
، ، فإن األوزاعي فسره �البدعة)»فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ر�قة اإلسالم من عنقه

فإن األوزاعي ( یز البدعةمن العمل �السنة وااللتزام �السنة إلى الدخول في ح »فارق الجماعة«
ا للتنزه ونحوه في �خرج إلیها الرجل من الجماعة. فأما الخروج إلى الباد�ة أحیانً فسره �البدعة 

 .أوقات الر�یع وما أشبهه، فقد ورد فیه رخصة)
و�ثیر من المسلمین مع األسف الشدید حتى من خواصهم  �عني النزهة المباحة ال شيء فیها، 

د إذا �ان في بل بالد ال تسلم من المنكرات الظاهرة التي ال �مكن إنكارها، �قضون إجازاتهم في
 حسب أهوائهم،�والناس مترو�ون  كفر أو في بلد لیس فیه من أهل الحسبة من �قوم بهذه الشعیرة،

  مثل هذا ال شك أن فیه خطر على الدین.
 ،د فیه رخصةوما أشبهه فقد ور  للتنزه ونحوه في أوقات الر�یع افأما الخروج إلى الباد�ة أحیانً (

 صلى هللا -بیه أنه سأل عائشة: هل �ان النبيففي سنن أبي داود عن المقدام بن شر�ح عن أ
ها ار�بی«ل: بناقة مخرمة فقا يتیبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه التالع، ولقد بدا مرة فأُ  -علیه وسلم

سلم موخرج  .»زع منه إال شانه�ا عائشة وارفقي، فإن الرفق ما �ان في شيء إال زانه وال نُ 
�عني هذا أصل في الرحالت للنزهة والخروج للبراري من أجل ، آخر الحدیث دون أوله)

و�عضهم  ومن أجل االستجمام واالستعانة بذلك على طاعة هللا، ،االستمتاع �المناظر الجمیلة
 في رحلة وال �سمونه رف أنه طلع في نزهة والوالشیخ الفالني ما عُ  ،إن هذا ضیاع للوقت :�قول

الُة -لكن العبرة �فعله  هذا، فعلو�نقلون عن �عض الكبار أنه ما  كشتة وال شيء، علیِه الصَّ
المُ  المُ -هل �ان النبي ( :-والسَّ الُة والسَّ  عم. ن، )التالع نعم إلى هذه: فقالت ؟یبدو -علیِه الصَّ
 ..........  طالب:

  ؟هو ما
 ..........  طالب:
ولو لم �كن  ،أجازوه وأ�احوا فیه الترخص حتى السفر للنزهة ما فیه شيء، ن السفر،ما دو نعم، 

أول  سفر من هذه األسفار �سلم من المعصیة، هوما فی لكن ال �كون سفر معصیة، سفر طاعة،
حتى وسائل الر�وب من الطائرات وغیرها فیها ما  ما تبدأ بها المطارات فیها المنكرات وفیها،

 یاء.فیها أش فیها،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:
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د قلكن ، اهذا ال شك أنه ممنوع شرعً ف �ِهللا ما فیه شك أنه إذا �ان َثم منكر وال �مكن إنكاره،
لكن . وقد ال �صل على حسب قوة المنكر وضعف اإلنكار وعدم القدرة علیه ،�صل إلى التحر�م

هنا أنت من الذي جعلك  لكن أنكر �قلبي. ،المنكرات أرى أنا  أنا أنكر �قلبي، :�عضهم �قول
مجرد النزهة أم  هل هناك ضرورة تدعو إلى ذلك؟ هل هناك حاجة؟ تعرض نفسك لهذا المنكر؟

 .ال تقاوم األثر الناتج عن هذه األسفار
 ..........  طالب:

 ،ي بالد الكفاروقد �قیم ف �سافرون �الزوجة والبنات و�عرضونهم للفتن وتبرج و�ختلطون �الناس،
 . خطر عظیم وزوجته تختلط بنسائهم وتأخذ من عاداتهم وأعرافهم، ،و�درسون عیالهم مع عیالهم

 ..........  طالب:
ا،  ،وشواهد األحوال تدل على أن اإلنسان �عرض نفسه للخطر على �ل حال المسألة خطیرة جد�

 �عد أن درس في مدارس الكفار،و�م من أناس ارتدوا سواء �انوا �أنفسهم أو �أوالدهم فیما 
 .فالمسألة مزلق خطیر

 ..........  طالب:
، فإقامة الجماعة في و�ذا لم �كن َثم مسجد األصل إذا �ان مسجد هناك مسجد فحیث ینادى بها،

 .أي مكان �افٍ 
 ..........  طالب:

  ا الجهة؟ذبه
 ..........  طالب:

  ؟ینأ
 ..........  طالب:

 لكن الجمعة ال �جوز یتر�ها. ،ان ال �سمع النداء ما فیه إشكالما فیه إشكال إذا �
 ..........  طالب:

المُ -هذا استدراج نعم. مثل ما مثل النبي  الُة والسَّ  الشبهات الراعي یرعى حول -علیِه الصَّ
ثم  ثم ینتهي ثم ینتقل، و�نتقل إلى ما وراءه، ،لكن ینتهي الر�یع ،الراعي قر�ب من البلد الحمى،

 .د نفسه ال �ستطیع أن �صلي مع الناس ال جمعة وال جماعة�ج
 ..........  طالب:

  ؟ما هو مسافر هو ؟ینأ
 ..........  طالب:

السفر ما  لكن هل السفر هو الذي اضطر نفسه إلى هذا السفر �التدر�ج،نعم،  ما هو مسافر هنا،
 .هو �قصد عنده وال أصل
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 صلى هللا-، ففي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي ورد النهي عنهو ( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
للبن اتحبون «ما اللبن؟ قال: و قیل: �ا رسول هللا!  »هالك أمتي في اللبن«قال:  -علیه وسلم

قام من �قیم من أهل الحاضرة في الباد�ة ولو أكثر مُ ، )»وتدعون الجماعات والجمع وتبدون 
و�خرج أصحا�ه  ا یتخذ و�خرج من أجل شرب لبنها،یتخذ من اإلبل م إقامة جزئیة من أجل اللبن،

 وقد تفوتهم صلواتهم في طر�قهم إلیها. معه و�ترددون على هذه اإلبل،
فإذا  وأ�ًضا تعر�ض النفس للفتن أشد، المقصود أن التساهل �الجمعة والجماعات شأنه عظیم، 
 . معة والجماعات هي األصلو�ذا لم توجد هذه الفتن فإن لزوم الج جد المبرر،جدت هذه الفتن وُ وُ 
ن تحبون اللبن وتدعو«: قال �ا رسول هللا ما اللبن؟ قیل: »هالك أمتي في اللبن« قال:(

لمقام حمل على إطالة اوفي إسناده ابن لهیعة. و�ن صح فیُ  قال:، »الجماعات والجمعة وتبدون 
عن أبي و  والجماعات.عون فیها الجمع �الباد�ة مدة أ�ام �ثرة اللبن �لها، وهي مدة طو�لة یدَ 

ل عبد هللا الجدلي قال: فضل أهل األمصار على أهل القرى �فضل الرجال على النساء، وفض
�ن و أهل القرى على أهل الكفور �فضل األحیاء على األموات، وسكان الكفور �سكان القبور، 

 مخرج عندك؟، شب لیأكالن إ�مان العبد �ما تأكل النار الحطب)اللبن والعُ 
 .ال طالب:

 إسناده عن مكحول معنى أوله.�(خرجه حمید بن زنجو�ه، وروى : �قول هو أثر ولیس �حدیث.
ما �ه لا على �راهیة الخروج إلى الباد�ة لشرب اللبن ونحوه تنزهً  -في روا�ة مهنا-ونص أحمد 

-ذن النبي �ه جاز، �ما أ ةا لعلنه إذا خرج تداو�ً أمن ترك الجماعة، إال أن �خرج لعلة، �عني: 
ن ألبان مللعرنیین لما اجتووا المدینة أن �خرجوا إلى الباد�ة لیشر�وا  -صلى هللا علیه وسلم

والعالج ال �ستطیع أن یزاوله بین الناس  صف له عالج،�عني شخص مثًال وُ ، اإلبل وأبوالها)
�ة بادفیخرج إلى ال تأكل الثوم لمدة شهر مثًال،: قیل له إنما �عتزل لمدة شهر، و�مسجدهم ومعهم،

 أو �ان هناك إال ما منع من قر�ان المسجد في هذه الحالة، و�جلس فیها لمدة شهر و�تعالج بهذا،
  ألن هذه حاجة. ؛هذا ال �أس استراحة �جلس فیها و�تعالج،

 ..........  طالب:
  ؟ماذاما بین 
 ..........  طالب:
 ؟فیهماذا 

ا لما الباد�ة لشرب اللبن ونحوه تنزهً على �راهیة الخروج إلى  -في روا�ة مهنا-(ونص أحمد 
�ه جاز، �ما أذن النبي  ةا لعلنه إذا خرج تداو�ً أ�ه من ترك الجماعة، إال أن �خرج لعلة، �عني: 

للعرنیین لما اجتووا المدینة أن �خرجوا إلى الباد�ة لیشر�وا من ألبان  -صلى هللا علیه وسلم-
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واإلقامة بها،  عن التبدي محمول على سكنى الباد�ةقال أبو �كر األثرم: النهي  .اإلبل وأبوالها
 ا ونحوه فجائز. انتهى.فأما التبدي ساعة أو یومً 

الناس  ر�ري: �انوقد �ان السلف �ثیر منهم �خرج إلى الباد�ة أ�ام الثمار واللبن. قال الجُ  
لقمة ع ، وذ�ر منهم عبد هللا بن شقیق وغیره. و�ان-البصرةثمار -َیبدون ها هنا في الثمار 

لبداوة إلى ظهر النجف. وقال النخعي: �انت البداوة إلى أرض السواد أحب إلیهم من ا ىیتبدَّ 
هم إلى أرض الباد�ة. �عني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي. و�ان �عض

د فروى أبو نعیم �إسناده، عن أبي حرملة قال: اشتكى سعی �متنع من ذلك لشهود الجماعة.
 المسیب عینه فقیل له: �ا أ�ا محمد! لو خرجت إلى العقیق فنظرت إلى الخضرة ووجدتبن 

ه األثرم �ة لنفع ذلك �صرك، فقال سعید: و�یف أصنع �شهود العشاء والعتمة؟ وما ذ�ر ر�ح البرِّ 
 وفي من التفر�ق بین قصر المدة وطولها حسن، لكنه حد القلیل �الیوم ونحوه، وفیه نظر.

ه صلى هللا علی-ود من روا�ة معمر، عن موسى بن شیبة قال: قال رسول هللا مراسیل أبي دا
 (وروى حمید بن�عني بداوته هذه أعرابیة ، )»من بدا أكثر من شهر�ن فهي أعرابیة«: -وسلم

ن زنجو�ة �إسناده، عن خلف بن خلیفة، عن أبي هاشم قال: بلغني أن من نزل السواد أر�عی
 .ب)معاو�ة بن قرة قال: البداوة شهران فما زاد فهو تعرُّ  . وعنءلیلة �تب علیها الجفا

 ..........  طالب:
 نعم؟

 ..........  طالب:
 .ألنه ال �ستطیع أن یبقى في مكان فیه فتنة �خشى بها على دینه ؛في الفتن هذا

 ..........  طالب:
هذه الفتن لكن الضرر أعظم والمفاسد أكثر والمصالح مغمورة في خضم  ،�صلي مع الجماعة

 تل،التي قد �صل فیها إلى أن �فتن في دینه فیرتد أو شبهة تعلق �قلبه ال �ستطیع إزالتها أو الق
 .كل هذه فتن

 وهل �جعلها الطالب عمدة ما میزاتها؟ سؤالي عن ألفیة العلل للشیخ محمد األثیو�ي،: هذا �قول
معت أطراف من العلل وقواعد �معنى هل جُ  ؟في فن العلل �ما �جعل ألفیة ابن مالك في النحو

  ؟و�نصح �حفظها
فینبغي أن  ال شك أن فن العلل فن من علوم الحدیث دقیق ووعر وصعب على آحاد المتعلمین،

ألنه مع دراسته لمصطلح الحدیث علیه أن  ؛فإذا خرج األحادیث �أخذه طالب العلم �التدر�ج،
في ضوء القواعد المعروفة عند أهل  �كثر من التخر�ج ودراسة األسانید والحكم على األحادیث

یرد علیه من وفي أثناء تخر�جه إلى األحادیث  ومطا�قة أحكامه على أحكام األئمة، ،العلم
یتدرب و�عد ذلك مع اإلكثار  ،االختالفات في األسانید وفي المتون وغیر ذلك من صنوف العلل
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والحافظ ابن �ثیر یرى  تب العلل.ثم إذا تدرب �قرأ في � ،من هذه التمار�ن على العلل �التدر�ج
وهو حقیق وجدیر  ومدحه وأشاد �ه إشادة �الغة، أن أعظم �تاب في العلل هو علل الدارقطني،

لكن طالب العلم المتوسط �صعب علیه التخلص من �ثیر من األسانید الشائكة  وخلیق بذلك.
  التي یوردها الدارقطني و�وازن بینها �طر�قة هي طر�قة األئمة.

كون تثم �عد ذلك إذا  هذا العلم ینبغي أن یؤخذ �التدر�ج مع التخر�ج ومع دراسة األسانید، قول:فأ
 ،تمولو بدأ �العلل لعلي بن المدیني والعلل البن أبي حا لدى طالب العلم ملكة �عنى �كتب العلل،

ل فیما ثم �عد ذلك یتدرج و�تأه ین،أهذه �تب العلل جزء صغیر للمدیني وابن أبي حاتم في جز 
 ما تستطیع أن تدر�ه �فهمك، ألنه فن أثري مجرد، وعلم العلل �حتاج إلى حافظة مسعفة؛ �عد.

الشرح شرح الحدیث ومعرفة معانیه  فیحتاج إلى مخزون من الحفظ �سعف في مواطن االختالف.
وتكون لد�ه ملكة  ،و�التدر�ج أ�ًضا یثبت في ذهن الطالب وما �ستنبط منه هذا یدرك �الفهم،

عمر سنین و�زاول هذا لكن قد �ُ  �ستطیع بها أن یتعامل مع النصوص فیشرحها و�ستنبط منها،
ألن �ثیر من  ألن حافظته ضعیفة ال تسعفه؛ ؛الفن عقود ومع ذلك ال یدرك من علم العلل شيء

ن أما الحفظ المجرد للمتو  ألن هذا �علق في الذهن، ؛طالب العلم �قرأ في شرح من الشروح �ستفید
ره وحفظه حفظ قصد إلى سانید فإن هذا �ثیر من طالب العلم ال �ستفید منه إال إذا �رَّ واأل

  أما الشروح فیبقى في الذهن منها شيء ولو لم �قصد إلى حفظها. .حفظه
لیس �ل واحد من طالب العلم یتأهل  لكنه وعر، ،علم العلل ال شك أنه فن شر�ف فأقول:

لد�ه القدرة في التخلص من هذه العلل والتخلص من هذه  �ما أن العلماء لیس �لهم لمعرفته،
أشاد إشادة  -َرِحَمُه هللاُ -ابن �ثیر  ومثل ما قلنا: االختالفات سواء �انت في المتون واألسانید.

ثم �سمع هذه اإلشادة طالب علم و�قتني الكتاب و�زاوله و�قرأ  �الغة في �تاب العلل للدارقطني،
ییأس  ثم قد یتسبب ذلك في تر�ه للعلم �الكلیة، ما أدرك شيء،فیه �م حدیث وفي النها�ة 

�سمع طالب العلم مدح  مثل ما قلنا في درء التعارض أو نقض التأسیس لشیخ اإلسالم، و�حبط،
واقرأ �تاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظیر  ابن القیم لهذه الكتب و�ذهب إلى المكتبات:

 و�قرأ فیه �مر علیه مائة صفحة �أنها طالسم، ،عارض النقل والعقلثم یذهب و�أخذ درء ت ،ثانٍ 
أو نقض التأسیس  العلماء الكبار أعجزهم مثل �الم شیخ اإلسالم في درء تعارض العقل والنقل،

بل على �عض أهل  ،فیه صفحات �ثیرة بل مئات �صعب فهمها على �ثیر من طالب العلم
من الكتاب ما  حذفتأر�عمائة صفحة أنا عندي لو وفي منهاج السنة في موضع واحد  العلم،
�حتاج  شيء، وفي موضع ثالثمائة صفحة، لبتة،أ�ثیر من طالب العلم ال �ستفیدون منه  ضر،

الطالب لیفهم هذا الكالم من شیخ اإلسالم أن تكون لد�ه أهلیة �قراءة مقدمات هذا العلم الذي هو 
وفیه شبه وفیه أشیاء ما  ،�قرأ فیه و�تورط فیهقد  وهو مزلة قدم، علم المنطق وعلم الكالم،

وتمنوا أنهم  ،علماء الكالم ندموا على ذلك أشد الندم ،یتخلص منها مثل ما حصل لبعض العلماء
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فال شك أن صرف الوقت لدراسة  ألنهم لم یتخلصوا منه. ؛ما عرفوا علم الكالم وال قرأوا فیه
وهو خطر على عقیدة اإلنسان ومزلة  ،من العبثالمنطق أو علم الكالم آلحاد طالب العلم درب 

فینبغي أن یزاول من العلوم ما �حسنه و�تقنه وتكون عنایته �الوحیین وما �عین على فهمهما  قدم،
 هو القصد والغا�ة.

 ..........  طالب:
 ا.یهفولكن أنا ما قرأت  ،هي موجودة األلفیة هذه ألفیة الشیخ محمد علي آدم �ِهللا ما قرأت فیها،
لكن ال �مكن  ،صنفها الحاكم �العشر اإلشكال أن األجناس أجناس العلل ال �مكن اإلحاطة بها،

 ألن ظروف �ل حدیث معل تختلف عن العلل الواردة في األحادیث األخرى، ؛اإلحاطة بها
لكن یبقى أن هناك  تجمع لك حدیثین ثالثة عشرة علتها واحدة، أن فمعناه أن �ل حدیث �مكن

ي الذألن  ألحادیث المعلة تحتاج منها إلى مثل ما ذ�رنا أن تكون الحافظة مسعفة؛مئات من ا
تراجع  ،أنت بین ید�ك حدیث فیه اختالف یبحث في العلل تكون علومه حاضرة في ذهنه لیحكم،

ك أما إذا �ان حكم تقلد أر�اب هذه المراجع،أن الزم  ،أنت ما أنت �خارج بنتیجةفعلیه المراجع 
ألن العلل  فسك فال بد أن �كون لد�ك من الحفظ والمخزون ما �عینك على هذا الحفظ؛من ن انا�عً 

 أو �الكهانة �ما �قول الجاهل الذي �سمع مثل كون �اإللهام على ما �قول أهل العلم،تأشبه ما 
 وما تأتي إلى العالم �قول هذا الحدیث فیه علة، و�ثیر من أهل العلم �علل وال �سبب، هذا الكالم،

  ه العلة؟هذ
�ل  ما أدري. السبب؟ ما فیه علة، :یروح إلى فالن �قول ،ل لكا �قح اسأل فالنً ر  هللا أعلم، �قول:

�كون �شمه  ،اشرب إ�اه شر�ً هذا سببه صرف الوقت و�ذل الجهد في علم الحدیث �حیث �كون �ُ 
 ومثل هذا ما یدر�ه طالب العلم. ،اشم� 

 ..........  طالب:
ومع ذلك مثل شرحه للنسائي جمع فیه مادة من  للمتأخر�ن ما هي �كثیرة،�ِهللا أنا قراءتي 

من أن �جمع  �أخذ هذا الكتاب و�دالً �عني الذي  المصادر والمراجع �ستفید منها طالب العلم،
 وأنت �طر�قتك تأخذ القلم وتنتقي ،هو جمع لك مادة هذه الكتب یراجعها، اثالثین �تا�ً  ،عشر�ن

 جزء في شرح النسائي ومسلم �ذلكفهي األر�عین على  وأما الكالم  ما فیه.من هذا الكالم أنفس 
  العمر ما �ستوعب.

الخبر الوارد أن اإلمام أحمد : �قول ،ي أورد في درس مضى وأجبنا عنههذا نفس اإلشكال الذ
 درسون العلم الشرعي ببعض الكلیات،�صلي ثالثمائة ر�عة في الیوم شكك فیه �عض من یُ 

ات مع وجود أوق: �قول ذلك �أنه لو حسب �الساعات لبان أنها من الصعو�ة �مكان.ودلل على 
  ؟فما رأ�كم الصلوات واألكل والشرب والنوم وتعلیم العلم.



 
 

  
 

=}à|||||||||||èÌá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=F۱۳٥==E=
=

١٦ 

 المسألة حسابیة، :�عني إذا قلنا ن الر�عة المجزئة �مكن أن تؤدى بدقیقة،إ :على �ل حال قلنا
 واإلنسان والیوم واللیلة أر�ع وعشرون ساعة، عات،�عني خمس سا ثالثمائة ر�عة ثالثمائة دقیقة،

 �عني نازع �ثیر من الناس ي غیره ما �صدق.الذ ون علیه وخفف علیه،تح له �اب وزاوله هُ إذا فُ 
 ما هو مستحیل. :في ست ساعات �قول �امًال  في �ون القرآن �مكن أن �قرأ في ست ساعات،

ب و�تمغض وجلس... ءأو نصف جزء بدأ یتثا ازءً ألنه لو قرأ له ج ه؛ألنه �قیس على نفس ؟لماذا
 ،جر�ه غیرنا وأنا ما جر�ته هذا شيء ومجرب، ي تعود ما عنده إشكال �قرأ.لكن الذ. ا�كمل جزءً 

فیه واحد من اإلخوان نجلس �عد صالة الفجر في الحرم في رمضان وأنا إذا طلعت  رب،لكن جُ 
إذا جئت  ،اإذا جئت ألقاه خاتمً  الظهر، الشمس وارتفعت صلیت ر�عتین ومشیت ورحت أنام إلى

ي �سر له شيء و�لج �ا�ه و�فتح له فیه قد ال فالذ وهذا دیدنه. ،اخاتمً  أجدهلصالة الظهر 
   �صدق.

عن مائة شخص له في �ل �اب  اشخًص  یرى اآلن في �اب النفع العام �عض الناس یذهل حینما 
ام بها الشیخ ابن �از في عمره �قوم بها �عني یتصورون األعمال التي ق من أبواب الخیر سهم،

اق ي فیها أور رة المساجد التأنا وقفت �النسبة لعما �قول واحد من المقر�ین إلیه: ،أمة من الناس
ي قضیت قبل األوراق في أول عمره وفي أثنائه واألشیاء الشفاهیة الت ومعامالت خمسة آالف،

یع أقطار األرض وناس دعاة ما یدرى بهم الدعوة في جم هذا في المساجد فقط، حد.شيء ال �ُ 
 . وال مؤسسات وال �مكن �عض الدول ال تستطیع أن تقوم �ما قام �ه من مصدرهم من بیته وأناس،

أخرى من األشخاص من ضرب أروع األمثلة �حیث ال �صدق إذا تكلم أو  و�وجد أ�ًضا في نواحٍ 
�عني لما �نا  عن اإلمام أحمد، واإلنسان إذا قاس على نفسه ومرت القصة هذه حدث عنه.تُ 

وقال واحد من الطالب و�ان  جاء ببعض المشا�خ من له عنا�ة �العبادة وهو من الشام، اطال�ً 
ألن  ؛صحیح �ا عبد الرحمن هذا ما هو �معقول: قال �ا شیخ هذا ما هو �معقول، :قال ،احلیقً 

 �عني صحیح ما �مكن. ،یتحلق فیه ثالث ساعات �الیوم! هذا ما هو �معقول اعنده صالونً 
و�عض الناس فتح هللا له من أبواب العبادة ما  طو�لة في ال شيء، ااآلن الناس �قضون أوقاتً  

من أوله إلى  دوام رسمي یوفیه وفاءً  في ن عندهو وعنده �قضي أشیاء أناس اآلن موجود ،فتح
لعصر راح یزور ا ي تصلى فیها جنائز صلى جنائز،و�ذا خرج من دوامه مر المسجد الذ ،آخره

�ثیر من  وعنده أعمال ثانیة. ،والعشاء عنده اجتماع والمغرب عنده درس، المستشفى مرضى،
 و�ذا صلى الفجر جلس إلى أن تنتشر الشمس ثم یروح للدوام. هذا ما هو �صحیح، :الناس �قول

 .ما هو �صحیح :ي ما تعود �قولوالذ مثل هذا من تعوده �سیر علیه،
 .عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اللهم صل وسلم على

 
 


